
Beste “Vrienden en vriendinnen van de Maessanghers”.  
 
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van het jaar 2022. 
Deze keer is het een lange nieuwsbrief geworden. 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Nieuws van het bestuur van “Schipperskoor de Maessanghers” 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag, 9 maart jl. vond een bestuurswisseling plaats. 
Ben van Paasen (voorzitter) en Wim van Happen 
(secretaris) beëindigden hun functie na vele jaren van 
grote inzet, waarvoor veel dank. 
Tjalling Lingsma en Harry van Aalten volgen hen op, resp. 
als voorzitter en secretaris. 
Het bestuur is derhalve m.i.v. 1 mei 2022 als volgt 
samengesteld: 
Tjalling Lingsma, voorzitter 
Hans Remijn, vicevoorzitter 
Harry van Aalten, secretaris 
Wim Hendriks, penningmeester 

Piet Achterberg, algemeen bestuurslid. 
Voorzitter en vicevoorzitter zijn met een notitie en 
overleg met betrokkenen gestart om de organisatie  
binnen de Maesssanghers van nieuw elan te voorzien. 
 
Afscheid van onze accordeonist Albert Barsch 
 
Op woensdag 1 juni hebben we afscheid genomen van onze accordeonist Albert Barsch. 
Albert heeft ons koor gedurende vele jaren muzikaal ondersteund. 

Albert en Henriëtte, zijn vrouw, kwamen op 
 1 juni naar Esterade, waar het koor hen met een 
aubade, als eerbetoon aan Albert, opwachtte. 
Na een woordje van de voorzitter werd met een 
drankje geproost op Albert. 
Op speciaal verzoek werd vervolgens met een klein 
ensemble “Bora Bora” gezongen. 
Als grote verrassing voor Albert werd bij dit afscheid 
de speciaal ingestudeerde “Nimweegse’ topper: “Al 

mot ik kruupe” ten gehore gebracht. 
Een waardig afscheid van een bevlogen, sympathieke accordeonist! 
 
Maritiem ”Den Bosch” 
 

Na enige jaren Coronastop werd op zaterdag  17 
september  in Den Bosch weer het traditionele 
evenement “Maritiem Den Bosch “georganiseerd. 
Dit jaar wat beperkter van omvang en deelname. 
De weersomstandigheden waren deze dag niet ideaal; 
het was wat guur, maar gelukkig dreven de meeste 
regenbuien over. 
Vanuit het publiek en de organisatie hebben we veel complimenten voor onze 

optredens gekregen.  
De secretaris kreeg een wimpel en een plaquette ter herinnering aan “Maritiem Den 
Bosch 2022”. 

Van links naar rechts: Harry van Aalten, Hans Remijn, Wim 
Hendriks, Piet Achterberg en Tjalling Lingsma. 



De Lunchcruise over de Linge 
 
Op donderdag 22 september togen we met twee bussen met daarin 95 zangers, “vrienden” en hun 
partners naar Leerdam voor een zogenaamde lunchcruise over de Linge. 
Een prachtige tocht over een mooie rivier met uitzichten op kapitale oude en nieuwe huizen en veel 
natuur. 
Aan boord heerste een gezellige stemming. 
Men kon elkaar weer eens ontmoeten en op de hoogte stellen van al het wel en wee. 
 

 
 
Heel grappig was het Friese liedje, in dialect gezongen door Tjalling Lingsma. 
Moeilijk verstaanbaar, maar mooi van melodie! (Nederlandse tekst verkrijgbaar bij Tjalling) 
De lunch als buffet maakte verplaatsing aan boord mogelijk, waardoor men ook weer met anderen 
contact kon hebben. 
Een voorspoedige terugtocht bracht ons rond 17.00 uur weer in Grave en Wijchen. 
Maessanghers en vrienden kunnen weer een leuke activiteit aan hun biografie toevoegen.  
 
Concert in Catharinahof Grave 
 
Op woensdagmiddag 9 november vond ons optreden plaats in Catharinahof te Grave. 
 

 
 
Via het magazine van Catharinahof “De Baron” en artikelen in de plaatselijke en regionale media, 
werden belangstellenden uitgenodigd om dit concert bij te wonen. 
Er was die middag een grote opkomst; de zaal was nagenoeg vol. 
Het was reuze gezellig en het concert werd door het publiek enthousiast ontvangen. 



Koffieconcert  voor de “Vrienden van de Maessanghers” 
 

Op woensdagmorgen 16 november 
verwelkomden wij onze vrienden in ons 
repetitieruimte in Esterade voor een 
koffieconcert. 
Ook anderen, zoals partners van 
koorleden, waren van harte welkom. 
Wij zijn onze vrienden en vriendinnen 
heel erg dankbaar voor hun bijdragen, 
die het o.a. mogelijk maken wat toe te 
voegen aan de muzikale inhoud van ons 
koor. 
 

 
 
Mede door deze bijdragen hebben wij een elektrische 
piano voor onze dirigent kunnen aanschaffen. 
Wij hopen ook volgend jaar weer uw bijdrage te 
verwelkomen. 
De weergegeven foto’s vormen een mooie herinnering van 
deze gezellige bijeenkomst. 
Intussen hebben we al 87 “Vrienden en Vriendinnen”, een 
nieuw record. 
 
 
Kerstklanken 
De komende tijd verzorgen wij, samen met het Stadskoor Grave de volgende Kerstconcerten: 
-op maandag 12 december om 19.30 uur in de San Salvator kerk in Oeffelt,  
-op woensdag 14 december om 10.00 uur in de Esterade in Grave, 
-op zondag 18 december om 13.30 uur in de Esterade. 
Voor de concerten op 14 en 18 december is het noodzakelijk dat u zich hiervoor aanmeldt via 
maessanghers.secretariaat@gmail.com  
 
Kerstgedachte van de voorzitter. 
Vrede op aarde is een tekst van een kerstlied. 
Toen de Berlijnse muur viel had ik het idee: 
“Nu krijgen we vrede op aarde.” 
En ik kreeg ook sterk het gevoel van vrede op aarde. 
Dat gevoel heb ik heel lang gehad. 
Maar nu op dit moment denk ik dat vrede op aarde van ons vandaan is. 
Maar wat kun je daar dan aan doen in je eigen omgeving. 
Dat is vriendschap tonen! 
Zorg dragen voor een ander in je omgeving  en aandacht voor je medemens. 
Daarom is mijn kerstgedachte dan ook: 
Als iedereen in zijn of haar omgeving , 
zorg draagt voor anderen, vriendschap koestert en in  harmonie leeft. 
Dan dragen we allemaal een klein beetje bij aan vrede op aarde.   
 
Het “Schipperskoor de Maessanghers” wenst u en de uwen heel “warme Kerstdagen”, een 
gezellige jaarwisseling en vooral een gezond 2023 toe. 
 
Commissie “Vrienden van de Maessanghers”. 

De dames van Esterade zijn “goud waard” door hun altijd 
vriendelijke houding en betrokkenheid. 

Solist Henk Klomp zingt “Toen wij uit Rotterdam vertrokken…” 
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